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  4מבחן מספר  

  TASK 1 משימה

אתם עומדים לשמוע ילדים המתארים   .1

 את מטלות הבית שלהם. 

  התבוננו בתמונות שבעמוד הבא. 

  1. You are going to hear kids 

describing their household chores. 

Look at the pictures on the next 

page. 

      

הקשיבו לדברי הילדים ובחרו את התמונה  

  המתאימה לכל מטלה. 

כתבו את המספר של כל מטלה במשבצת  

  שמתחת לתמונה המתאימה לו. 

  תשמעו את הילדים פעמיים. אתם 

  יש יותר תמונות מהנדרש.   שימו לב:

  Listen to the kids and match each 

chore to the correct picture. 

Write the number of each chore in the 

box under the correct picture. 

You will hear the kids twice. 

Note: There are more pictures than 

needed. 

  

לשמיעת הילדים יש לסרוק את הברקוד  

  הבא: 

   

In order to listen to the kids, please 

scan the following barcode: 

  
 * מומלץ לחבר את הטלפון הנייד לרמקול בלוטות' או לאוזניות. ניתן גם לפתוח את קבצי השמיעה בכתובת:

anglit-h-www.archimedesbooks.co.il/meitzavon  
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  Exampleדוגמה 
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  TASK 2 משימה

 איון ברדיו.  י אתם עומדים לשמוע ר 

לפני שתשמעו את    6עד   2קראו את שאלות  

  הריאיון. 

  You are going to hear a radio 

interview. 

Read questions 2 to 6 before you hear 

the interview. 

      

  פעמיים.שמעו את הריאיון תאתם 

ענו באנגלית על השאלות לפי מה  

  ששמעתם. 

  You will hear the interview twice. 

Answer the questions in English 

according to what you hear. 

  

  

לשמיעת הריאיון יש לסרוק את הברקוד  

  הבא: 

  

 

In order to listen to the interview, please 

scan the following barcode: 

  
 * מומלץ לחבר את הטלפון הנייד לרמקול בלוטות' או לאוזניות. ניתן גם לפתוח את קבצי השמיעה בכתובת:

anglit-h-www.archimedesbooks.co.il/meitzavon  
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 Questions  שאלות 

  בחרו את התשובה הנכונה להשלמת המשפט. 

2. Sigal helps to take care of____. 

a. trees 

b. animals 

c. kids 

d. books 

 

  בחרו את התשובה הנכונה.

3. How does Sigal feel about the project? 
a. It is exciting and fun. 
b. It is hard work. 
c. It is very interesting. 
d. It is something she must do. 

  

  בחרו את התשובה הנכונה להשלמת המשפט. 

4. Sigal painted_____. 

a. a picture 

b. the wall 

c. the floor 

d. an old door 

 

  בחרו את התשובה הנכונה.

  

5. What is Sigal's favorite thing to do at the farm? 

a. Play with the dogs. 

b. Paint things. 

c. Clean the animals. 

d. Play outside. 
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 Tick () Yes or No next to each .6      ליד כל משפט  לאאו  כן) סמנו ( .6

sentence. 

  

No Yes   

    Anybody can come and help with the animals. a. 

    Enough people work at the farm. b. 

    Sigal only plays with the dogs. c. 
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  TASK 3 משימה

התבוננו בתמונה שלמטה ובצעו את   .7

 שבעמוד הבא. a-eהוראות 

 היעזרו בדוגמה שבעמוד הבא. 

  

    7. Look at the picture below and 

follow the instructions a-e on the 

next page. 

The example on the next page will 

help you. 

  
  

  
  
  

    

 Exampleדוגמה     
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 Instructions  הוראות

    
  Example                  דוגמה

  
Circle a shoe in the picture  

  
a. Draw a fish in the water. 

  

b. Answer the question: 

How many chairs are there? 

There are ____ chairs. 

  
c. Write the word "Fishing" in the box under the picture. 

  
d. Circle the food box. 

  
e. Write the number 7 on one of the trees in the back. 
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  TASK 4 משימה

  קראו את הטקסט שלפניכם.

ענו על השאלות באנגלית לפי  

  הטקסט. 

  Read the following text. 

Answer the questions in English 

according to the text. 

  
  

   

The Musical Magazine for Kids 
 

Hi, my name is Gal. I'm twelve years old and I live in Tel Aviv. There 
is one thing I do that is a bit different from most kids. I play the 
piano and practice at least 5 hours every day. It's hard but I like it. 
 

On a usual day, I wake up at 5 in the morning. Then, I immediately 
practice my piano for 2 hours. After that, I eat breakfast, brush my 
teeth, and go to school - just like everybody else. When I come back 
home in the afternoon, I do my homework. After that, I play the 
piano for 3 more hours. 
 

Once a month, I play in front of people in shows and concerts. 
Sometimes I play alone, and sometimes I'm part of a group. Playing 
in a group is fun because I get to know other people who also enjoy 
playing music. 
 

My brother thinks playing the piano is boring. He likes to play 
basketball, but we are good friends and we always help each other! 
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 Questions  שאלות 
  

  בחרו את התשובה הנכונה.
8. What does Gal play? 

a. Basketball 

b. The piano 

c. Football 

d. The concert 

  
 
 

 התשובות הנכונות.  שתי את ) (סמנו  .9
  

  9. Tick () the two correct answers. 
 

  

When does Gal practice? 

____ When he wakes up.  

____ In school.  

____ At night. 

____ After he does his homework.  

____ When he is bored. 

 
 

 בחרו את התשובה הנכונה.
10.  How often does Gal play in front of people? 

a. Once a week. 

b. Almost every month. 

c. One time every month. 

d. Two times a week. 
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  בחרו את התשובה הנכונה.
11.  Gal also tells us about his _______. 

a. friends 

b. brother 

c. mother 

d. teacher 

 
  ענו באנגלית על השאלה 

12. How many hours a day does Gal play the piano? 
 

___________________________________________________________________________ 

 
 

 .Circle Yes or No .13    . לאאו כן הקיפו  .13

 

Do you want to play the Piano?    Yes / No 
 

הסבירו את תשובתכם בעזרת מידע  
  מהטקסט. 

  Explain your answer using 
information from the text. 

 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
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  TASK 5 משימה

  . התבוננו בתמונה שלפניכםא. 14

  דברים  חמישה כתבו באנגלית           

  המופיעים בתמונה.         

  הקפידו על כתיב נכון.          

  14a. Look at the picture below. 

         Write in English five things 

         you see in the picture. 

        Use correct spelling. 

 

 
  

Example: ______Ball______:דוגמה  

1. ________________ 

2. ________________ 

3. ________________ 

4. ________________ 

5. ________________ 
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  . התבוננו שוב בתמונה  .ב14

משפטים  כתבו באנגלית ארבעה   

  לפי ההוראות.  שונים  

  הקפידו על דקדוק וכתיב נכונים          

 ועל סימני פיסוק נכונים.          

  14b. Look at the picture again. 

 Write four different 

 sentences in English according 

 to the instructions.  

   Use correct grammar, spelling, 

 and punctuation. 

  
 . Describe what is in the picture .1  . מה יש בתמונהכתבו משפט המתאר   .1

  
______________________________________________________________________  

  
  מה אחד האנשיםכתבו משפט המתאר   .2

  .עושה

2. Describe what one person is doing . 

  
______________________________________________________________________  

  
  איך אחד האנשיםכתבו משפט המתאר   .3

  . מרגיש שבתמונה

3. Describe how one of the people 

feel . 

  
______________________________________________________________________  

  
  

 .Describe what the weather is like .4  את מזג האוויר. כתבו משפט המתאר   .4

  
______________________________________________________________________  
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  TASK 6 משימה

  קראו את הטקסט שלפניכם.

  ענו על השאלות באנגלית לפי הטקסט. 
  Read the following text. 

Answer the questions in English 

according to the text. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Greek -    יווני  

** Lizard -  לטאה 

Dinosaur Names 
 

Dinosaur names can be very long. Where do they come from? 
Who gets to name them?  

 

  
  

Albertosauros 

The person who finds a new kind of dinosaur 
usually gets to name it. Sometimes the name 
comes from the place where it was found. For 
example, Albertosauros is named after Alberta, 
which is in Canada. Some dinosaurs are named 
after the person who first finds them, like 
Wendiceratops. It was a new dinosaur and it was 
named after Wendy Sloboda. 

 

  

Most dinosaur names come from Greek* words. They describe 
how the dinosaur appeared or acted. For example, micro is 
small, mega is very big, and cephalo is head. The word dinosaur 
itself is made of two Greek words: deinos (terrible) and sauros 
(lizard**).  
 

The dinosaur with the longest name is 
Micro-pachy-cephalo-saurus. It means 
a very small dinosaur with a massive 
head. It was found in China in 1978. So 
far there are over 700 different names 
for dinosaurs.  

  
 
Micropachycephalosaurus 

 

Albertosauros: © Natural history museum 
Micropachycephalosaurus ©CC BY-SA 3.0 
The text is based and processed from Click sample magazine 
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 Questions  שאלות 

התשובות   שתי את ) (סמנו    .15

  הנכונות.   

 15. Tick () the two correct answers. 

 

Which of the following words are Greek? 

____ lizard  

____ terrible 

____ mega 

____ Alberta 

____ micro 

 

 

16. How does a dinosaur get its name? 

תשובות לפי  שתי  כתבו באנגלית 

  הטקסט. 
  Write two answers in English 

according to the text. 

 

1.  

 

2.  

 

 

  

  ענו באנגלית על השאלה. 

17. Who is Wendy Sloboda? 
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  בחרו את התשובה הנכונה להשלמת המשפט. 

  

18. The dinosaur with the longest name was found _____. 

a. in Alberta, which is a part of Canada 

b. 1,978 years ago 

c. by Wendy Sloboda 

d. in China 

  

  

 Tick () Yes or No next to each  .19      ליד כל משפט.  לאאו  כן) סמנו ( .19

 sentence. 

  

No Yes   

    Lizard is a Greek word. a. 

    There are less than 700 names for dinosaurs. b. 

    There were dinosaurs in Alberta many years ago. c. 

  

  

 Which question has an answer in  .20      תשובה בטקסט?  יש לאיזו שאלה  .20

 the text? 

 

a. What did the dinosaurs eat? 

b. Where did Wendy find a dinosaur? 

c. When did the dinosaurs live? 

d. What is the longest name for a dinosaur? 

  

- The End -  

  

  


